
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

OÚ Krumvíř oznamuje, že vybírá místní poplatky na rok 2021: odpad 450,-

Kč/osobu, děti do 3 let neplatí, občané nad 75 let platí 225,-Kč, pes 100,-Kč, 

každý další pes 100,-Kč, srážková voda 50Kč/osobu. Splatnost místních poplatků 

je do 31.5.2021. Preferujeme platby na účet č.: 5925651/0100, VS je číslo domu. 

VaK Hodonín oznamuje, že bude občany v domácnostech navštěvovat pracovník 

ohledně obnovy smluv na odběr vody. 

MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 26.4. do pátku 30.4.2021 neordinuje. 

Pošta Partner hledá pracovnici na pobočku v Krumvíři. Bližší informace u p. 

Dunaje na tel. č.: 723 847 363. 

Společnost Stanislav Hovězák s.r.o. výroba dřevěných přepravních obalů 

v Kloboukách u Brna hledá do pracovního poměru administrativní pracovnici 

se středoškolským vzděláním, nutnost znalosti práce na počítači minimálně 

základních programů excel a word. Základní znalosti účetnictví jsou vítány. 

Dále nutná spolehlivost, důkladnost, zodpovědnost a schopnost profesionální 

komunikace se zákazníky. Pracovní doba od 6 do 15 hodin. Společnost nabízí 

benefit ve formě 24 dnů dovolené a velmi příznivé platové podmínky. Zájemci se 

mohou hlásit na tel. číslo 604 233 440. 

Single invest s.r.o. Vás srdečně zve na Farmářské trhy, které se konají 1.5.2021 

,,občerstvení U Nás,, - těšit se můžete na kozí, ovčí a kravské sýry, trubičky, 

šperky, plnou udírnu domácího cigára, klobás a uzeného, přísad ,kvítek, koření 

a rukodělné výrobky z terapeutické dílny Betlém. Akce se koná od 10hod. nad 

Kloboukama u státní silnice směr Kašnice, těšíme se na Vás.  

ZUŠ v Kloboukách informuje, že na svých webových stránkách zveřejnila 

informaci o termínu přijímacích zkoušek na školní rok 2021/2022.  

EG.D oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy 

dne 19.5.2021 od 11:00h do 16:00h bude vypnutá oblast U Hrnčírny, ulice u 

nádraží od č. p. 82 a 434 po čp. 242, 426, 390, ulice Hodonínská č. p. 312. Pro 

další informace volejte 800 22 55 77 nebo navštivte stránky www.egd.cz.  

EG.D oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy 

dne 24.5.2021 od 7:30h do 14:00h bude vypnutá oblast U Hrnčírny, ulice u 

nádraží od č. p. 82 a 434 po čp. 242, 426, 390, ulice Hodonínská č. p. 312. Pro 

další informace volejte 800 22 55 77 nebo navštivte stránky www.egd.cz. 

http://www.egd.cz/
http://www.egd.cz/

